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Sammanfattning:

I  denna uppsats  diskuterar  författaren dels  om det är  möjligt  för kollektiv  att  klassificeras  som 

autonoma entiteter, och dels huruvida det är möjligt för en kollektiv entitet att ha vissa moraliska 

egenskaper som kollektivets ingående individer saknar. Enligt David Copps kollektiva moraliska 

autonomites så är detta möjligt. I framställningen presenteras det ett antal invändningar mot Copp 

riktade av Seumas Miller, som författaren delvis vänder sig mot.
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1. INTRODUKTION
Den fråga som främst kommer att behandlas i den här uppsatsen är huruvida kollektiv kan vara 

moraliskt  ansvariga  för  händelser  och  ha  förpliktelser  utan  att  någon ingående  individ  innehar 

motsvarande moraliska egenskaper. För att successivt introducera de nödvändiga begreppen innan 

en fördjupning i frågan kan ske, så kommer följande exempel om Påsköns urbefolkning att tjäna 

som  inledning  och  illustrera  skillnaden  mellan  individuellt  och  kollektivt  ansvar,  respektive 

skillnaden mellan kausalt och moraliskt ansvar:

De första människorna som etablerade sig på Påskön hade stor nytta av skogen som 

erbjöd gott  om bränsle och byggnadsmaterial.  Det var heller  ingen brist  på fisk och 

sjöfågel,  och eftersom människorna  hade med sig  höns  och  sötpotatis  så  kom även 

jordbruket  på  ön  att  blomstra.  Under  dessa  förutsättningar  skedde  en  omfattande 

befolkningstillväxt  och människorna delades in i  klaner.  Det religiösa och kulturella 

livet  fick  stort  utrymme  eftersom  öborna  fick  gott  om  fritid  tack  vare  de  rikliga 

resurserna. Fritiden medförde att klanerna började tävla genom att uppföra allt större 

kultplatser  och  reste  stenstoder  föreställandes  ansiktsskulpturer.  Bakom detta  arbete 

gick det åt stora mängder resurser och främst skog. För att frakta stenstoderna krävdes 

timmer till vägbyggen och resultatet blev att skogen tog slut och att människorna inte 

längre kunde bygga sig trähus och därför fick bosätta sig i grottor eller dylikt. Det gick 

så långt att de ens inte kunde bygga kanoter i syfte att fly från Påskön. Trädlevande 

fåglar dog ut och veden till matlagningen saknades. Jorden föröddes och potatisodlingen 

gick sämre. Allt detta ledde till inbördeskrig, svält och slutligen kannibalism.1 

De  enskilda  individerna  som  utgjorde  Påsköns  befolkning  hade  ett  individuellt  ansvar  för  de 

konsekvenser  som de  individuellt orsakat,  men  kollektivet  som  helhet  hade  ett  ansvar  för  de 

konsekvenserna som individerna tillsammans orsakat. Oavsett om det gäller enskilda individer eller 

ett kollektiv så verkar det som att  moraliskt ansvar innebär att individen eller kollektivet i fråga 

måste ha ett sinne för bedömandet av konsekvenserna av sitt handlande. Är det rimligt att öborna 

tillsammans hade ett kollektivt moralisk ansvar för den uppstådda förödelsen? En viss tveksamhet 

uppstår med tanke på att öborna förmodligen inte hade någon inblick om vilka konsekvenser ett 

överutnyttjande  skulle  komma  att  få.  Med  dagens  forskningsunderlag  har  vi  förståelse  för  att 

exempelvis överutnyttjande kan få konsekvenser som vi även kan hållas moraliskt ansvariga för. 
1 Fredrik Holm Vad är ett miljöproblem? : en introduktion med flera perspektiv (Studentlitteratur AB 2008) Exemplet 

om Påskön är ursprungligen tänkt att belysa snålskjutsdilemmat (free rider problem). Jag valde dock att använda 
exemplet i ett något modifierat sammanhang. 
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Vetskapen om konsekvenserna innebär alltså att vi inte enbart innehar ett kausalt ansvar utan även 

ett moraliskt ansvar vad gäller våra handlingar som kan komma att få negativa konsekvenser (eller i 

annat fall positiva konsekvenser).

  Vad som avses med kollektiv moralisk autonomi är dels en idé om kollektiva agenter som kan ha 

avsikter, göra övervägningar och fatta egna beslut, dvs ha moraliska egenskaper av något slag. Men 

frågan som kommer behandlas i denna uppsats är huruvida kollektiv kan vara autonoma entiteter i 

den meningen att de har vissa moraliska egenskaper som saknas hos kollektivets ingående individer. 

Relevant för framställning är de moraliska egenskaperna som handlar om ansvar. Det verkar finnas 

en distinktion mellan å ena sidan det moraliska ansvar som är förknippat med en skada som redan är 

skedd, och å andra sidan det ansvar som vi har gentemot någonting som ännu inte har inträffat. 

Dessa  två  aspekter  av  moraliskt  ansvar  bör  förstås  som  en  bakåtblickande respektive 

framåtblickande idé. Om vi exempelvis antar att öborna på Påskön skulle vara  medvetna om de 

förödande konsekvenserna av sitt handlande så skulle de även ha en moralisk förpliktelse, dvs ett 

framåtblickande ansvar att förhindra överutnyttjandet. När jag fortsättningsvis talar om moraliska 

egenskaper så kommer jag avse både ansvar och förpliktelse. I annat fall kommer jag explicit uttala 

de distinkta aspekterna, dvs ansvar eller förpliktelse.

  Som utgångspunkt för denna framställning har jag valt att förankra mig i den debatt som handlar 

om huruvida det är möjligt  för kollektiv att klassificeras som autonoma entiteter och således ha 

förmågan att inneha moraliska egenskaper. David Copp menar att ett kollektiv kan hållas moraliskt 

ansvarigt i  både bakåtblickande och framåtblickande mening även om ingen ingående individ har 

ett motsvarande moraliskt ansvar. Seumas Miller, å andra sidan, argumenterar mot detta och menar 

att  det  kollektiva  moraliska  ansvaret  alltid  måste  motsvaras  hos  minst  en  av  de  ingående 

individerna, vilket är detsamma som att säga att kollektiv omöjligt kan klassificeras som autonoma 

entiteter.  Philip  Pettit,  som  är  inne  på  samma  linje  som  Copp,  vävs  in  i  debatten  där  hans 

ståndpunkter är relevanta. Även Pettit  menar alltså att kollektiv kan klassificeras som autonoma 

entiteter.  I  denna  framställning  kommer  jag  att  argumentera  för  möjligheten  att  kollektiv  kan 

klassificeras som autonoma entiteter och möjligheten att kollektiv kan hållas moraliskt ansvariga i 

bakåtblickande mening även om ingen ingående individ har ett motsvarande moraliskt ansvar. Jag 

försvarar främst Copps ståndpunkt vad gäller bakåtblickande ansvar, men jag kommer även visa att 

jag i ett avseende vad gäller framåtblickande ansvar är oenig med honom varför jag istället intar 

Millers position. Huvuddelen av uppsatsen kommer att utgöra en teoretisk diskussion medan den 

senare kommer att innehålla en mer praktisk diskussion som har relevans för miljöproblematiken 

och  kan  komma  att  säga  något  om  det  moraliska  ansvar  ett  kollektiv  kan  ha  för 

uppståddamiljöskador, men även något om ansvar i förebyggande syfte. 
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2. Kollektiva moraliska agenter respektive kollektiva moraliska entiteter
En agent kan manifesteras i antingen formen av en individuell agent eller en kollektiv agent. Vad 

som är gemensamt oavsett vilken agentform det är fråga om är att en agent har förmågan att ha 

avsikter,  göra  övervägningar  och  fatta  egna  rationella  beslut.  En  styrelse  som kollektiv  agent 

uppfyller  exempelvis  dessa kriterier.  Men när exempelvis  ett kollektivt  beslut inte motsvarar de 

ingående  individernas  intentioner  så  intar  kollektivet  en  status  som  är  skilt  från  de  ingående 

individernas. Copp vill i dessa fall inte tala om kollektiva moraliska agenter eftersom den kollektiva 

statusen  inte  är  ett  resultat  av  rationella  överväganden  som motsvaras  hos  minst  en  ingående 

individ. Men även om den kollektiva moraliska statusen inte motsvaras hos någon av de ingående 

individerna så är kollektivet autonomt i den meningen att den moraliska statusen faktiskt är skild 

från de ingående individernas.  När den moraliska statusen är ett  resultat  av det  utfall som inte 

motsvarar  de  ingående  individernas  överväganden  så  är  det  lämpligt  att  tala  om  en  kollektiv  

moralisk entitet för att tydligöra att det finns en distinktion. För att göra skillnaden än klarare vill 

jag stipulera  den rationella  kollektiva agentformen som  den kollektivt  aktiva formen medan den 

kollektiva  entitetsformen  den kollektivt  passiva  formen.  I  Copps fall  handlar  det  om kollektiva 

passiva  autonoma  entiteter.  Värt  att  påpeka  är  att  “kollektiva  entiteter”  i  vidare  mening  är  ett 

övergripande begrepp för kollektiv över lag. 

2.1 Attityder 
Enligt den kollektiva aktiva formen verkar det som om endast särskilda kollektiv är kapabla att 

handla  och  ha  kollektiva  intentioner  och  att  särskilda  kollektiv  kan  hållas  kollektivt  moraliskt 

ansvariga för skada, dvs i bakåtblickande mening. Exempelvis kan ett kollektiv representeras av en 

identifierbar moralisk agent i form av en styrelse som är kapabel att fatta beslut för kollektivet. 

Styrelsen kan därför hållas kollektivt ansvarigt. Det är även tänkbart att en uppsättning beslut som 

är fattade självmedvetet på rationella grunder eller åtminstone avsiktligt av gruppen kan ligga till 

grund för varför en kollektiv entitet ska hållas kollektivt moraliskt ansvarig.2

  Att agenter handlar utifrån en delad intention innebär inte att de handlar med likvärdig kunskap, 

att de gör uppskattningar på samma vis eller att de har samma influenser. Somliga kanske bara är 

medvetna  om den  särskilda  roll  som krävs  av  dem.  Men  en  del  har  även  en  uppfattning  om 

kollektivets  detaljerade  strategier.  Några kanske ingår  i  kollektivet  av en vilja  att  uppnå bättre 

alternativ,  medan  andra  är  delar  av  kollektivet  för  att  de  vill  uppnå  mål  som kollektivet  kan 

åstadkomma. Och under ett samarbete för gemensamma mål så  kanske några har mindre roller 

2 Marion Smiley Collective Responsibility (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 8:e augusti 2005)
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medan andra väldigt stora. Några kanske t.o.m är så alienerade att de i tystnad ställer sig bakom 

handlingar för att tillfredsställa intentioner som de uppfattar att andra delar fast som de inte strikt 

delar själva.3 Detta kan innebära att det exempelvis är rimligt att vissa kollektiva attityder stämmer 

överens med tillräckligt  många eller  alla  kollektivets  ingående individer,  men det är  heller  inte 

omöjligt  att  en  del  kollektiva  attityder  inte  stämmer  överens  med  någon  alls  av  de  ingående 

individernas.

2.2 Pettits villkor för kollektiva moraliska agenter i form av institutioner
En av förutsättningarna för att somliga kollektiv (explicit uttalade gemenskaper som exempelvis en 

institutition av något slag) ska kunna ha moraliska egenskaper och således kunna klassificeras som 

autonoma agenter  är  att  de  är  kapabla  till  att   ha  avsikter,  göra  övervägningar  och  fatta  egna 

rationella beslut. Dessa förutsättningar är uppfyllda hos institutioner där de ingående individerna i 

någon mening är samordnade och där det finns en explicit beslutsprocess. Enligt Pettit måste tre 

villkor vara uppfyllda för man ska kunna hålla kollektiva moraliska agenter ansvariga:

Värderelevans: Kollektivet är en autonom agent och står inför ett värderelaterat val som innehåller 
möjligheten att göra någonting gott/ont eller rätt/fel.

Värdeomdöme:  Kollektivet  har förståelse  och tillgång till  evidens som krävs för att  kunna göra 
omdömen om det relativa värdet hos sådana val.

Värdekänslighet: Kollektivet har den nödvändiga kontroll för att kunna välja mellan alternativ givet 

omdömet om alternativens värde som grund.  

Enligt  Pettit  är  kollektiva  agenter  entiteter  som  verkar  via  sina  ingående  individer,  men  som 

behåller sin kollektiva identitet genom fortlöpande medlemsbyten.4  Dessa villkor måste alltså vara 

uppfyllda för att  hålla institutioner moraliskt ansvariga enligt  den kollektivt  aktiva formen, men 

vidare i diskussionen så kommer fokus riktas mot att visa att kollektivets ansvarighet inte implicerar 

eller är beroende av motsvarande ansvarighet hos någon eller några hos de ingående individerna, 

vilket  exempelvis  kan  gälla  institutioner.  Kollektiv  i  form  av  institutioner  är  vad  som främst 

kommer att belysas i denna uppsats.

3 Philip Pettit Responsibility Incorporated, Ethics (University of Chicago Press 2007) s. 179-180
4 Pettit s. 177, 172
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3. Den kollektiva moraliska autonomitesen
Copp försvarar ståndpunkten att kollektiv kan klassificeras som autonoma entiteter. I sin artikel The 

Collective Moral Autonomy Thesis  så  introducerar Copp  den kollektiva moraliska autonomitesen 

som innebär att det är möjligt för en kollektiv entitet att ha moraliska egenskaper även om ingen 

ingående individ har en motsvarande moralisk egenskap. Den kollektiva moraliska autonomitesen 

är en inklusiv disjunktion5av två påståenden. Den första handlar om förpliktelse (framåtblickande 

ansvar) och den andra om ansvar (bakåtblickande ansvar):

Den framåtblickande versionen:

Det är möjligt för ett kollektiv att ha en moralisk förpliktelse att utföra någonting utan att någon av 

de  ingående individerna  har  en  relaterad  och  relevant  moralisk  förpliktelse,  och  i  detta  fall  en 

förpliktelse som innebär att påverka kollektivet att utföra vad det är förpliktigad att utföra (med 

relevant  och  relaterad  menas  ett  ansvar  eller  förpliktelse  som har  någonting  att  göra  med  den 

aktuella moraliska responsen, så som beröm eller klander).

Den bakåtblickande versionen: 

Det är möjligt för ett kollektiv att hållas moraliskt ansvarigt (dvs att förtjäna en specifik moralisk 

respons så som beröm eller klander) för någonting som inträffat utan att någon ingående individ är 

moraliskt ansvarig (eller förtjänar samma respons) för att ha orsakat någonting som är relaterat och 

relevant, och i detta fall påverka att kollektivet utförde den relevanta handlingen. 

3.1 Moraliskt ansvar allt taget i beaktande och pro tanto
Moraliskt ansvar är en eller flera egenskaper som antingen kan riktas bakåt eller framåt i tiden och 

dels  kan ansvaret  innehas  allt  taget i beaktande eller  pro tanto.  Dessa begrepp är relevanta för 

diskussionen.  Copp säger att man har en förpliktelse  allt taget i beaktande att utföra A endast när 

man  har  en ovillkorlig  eller  närmare  bestämt  en direkt  plikt  att  utföra  A.  Inom denna kontext 

betyder ”allt taget i beaktande” att omständigheterna är som sådana att det finns en plikt som inte 

trumfas av någon annan plikt, och det med hänsyn tagen till alla relevanta moraliska överväganden. 

Om exempelvis A står inför det extrema valet att ha ihjäl en oskyldig människa för att således rädda 

världen från att sprängas, eller att vägra ha ihjäl den oskyldiga människan och således låta världen 

sprängas, så bör A (tyvärr) allt taget i beaktande ha ihjäl den oskyldiga människan. Vidare stipulerar 
5 Inklusiv disjunktion  (p eller q eller båda)
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Copp att man har en pro tanto-förpliktelse att utföra en handling A, endast i de fall då det finns ett 

moraliskt skäl att utföra A, i de fall då alternativa skäl inte ställs i konflikt, och att detta moraliska 

skäl  är tillräckligt för att utföra en handling utifrån en förpliktelse allt taget i beaktande.  En pro 

tanto-förpliktelse kan trumfas av en annan förpliktelse om en eventuell konflikt vid  övervägande 

skulle uppstå. Det är exempelvis rimligt att en förälders plikt att infinna sig på sjukhuset efter att sitt 

barn råkat ut  för en allvarlig  olycka väger tyngre än att  infinna sig på ett  viktigt  möte som är 

arbetsrelaterat. Detta visar att plikter kan skilja i grader vilket kommer att diskuteras längre fram i 

uppsatsen.

  En agent eller en kollektiv entitet är moraliskt ansvarig pro tanto i bakåtblickande mening, endast i 

de fall då det finns en moralisk grund för att agenten eller den kollektiva entiteten ska förtjäna en 

moralisk respons av något slag. Med moralisk respons i detta avseende menas det som är en lämplig 

reaktion för en utförd handling. Om jag exempelvis räddar livet på någon förtjänar jag beröm. Men 

om jag istället dödar en oskyldig människa förtjänar jag klander. En lämplig moralisk respons för 

en negativ händelse är klander om det inte går att finna motstridiga moraliska överväganden, dvs 

om det inte finns något moraliskt synsätt som rättfärdigar handlingen på så vis att den exempelvis 

förtjänar beröm istället. Det faktum att det inte går att finna andra motstridiga moraliska synsätt är 

tillräckligt för att en agent eller en kollektiv entitet ska förtjäna den aktuella responsen, dvs klander 

allt taget i beaktande. Om exempelvis A orsakat någonting B som är fel pro tanto, och att A därför 

är klandervärd pro tanto, så behöver det inte betyda att A orsakat någonting som är fel allt taget i 

beaktande, vilket innebär att den inte nödvändigtvis är klandervärd allt taget i beaktande.

  Den framåtblickande versionen av den kollektiva moraliska autonomitesen allt taget i beaktande, 

säger att det är möjligt för ett kollektiv att ha en förpliktelse allt taget i beaktande, även om ingen 

ingående individ har en relevant och relaterad förpliktelse allt taget i beaktande. Den motsvarande 

versionen för ansvar, dvs den bakåtblickande versionen säger att det är möjligt för ett kollektiv att 

inneha ett moraliskt ansvar allt taget i beaktande för någonting även om ingen ingående individ är 

allt taget i beaktande moraliskt ansvarig. Den framåtblickande  pro tanto-versionen säger att det är 

möjligt för ett kollektiv att ha en moralisk förpliktelse allt taget i beaktande även om ingen ingående 

individ har en relevant pro tanto-plikt, och att det är möjligt för ett kollektiv att vara ansvarig allt 

taget i beaktande  för någonting även om ingen ingående individ är moraliskt ansvarig pro tanto.6  

6 David Copp The Collective Moral Autonomy Thesis, Journal of Social Philosophy, Vol. 38 No. 3 s. 369-371
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3.2 De stringenta versionerna av den kollektiva moraliska autonomitesen
Vidare presenterar Copp två mer stringenta versioner av den kollektiva moraliska autonomitesen: 

A.  Det  är  moraliskt  möjligt  för  ett  kollektiv  att  för  en  moralisk  respons  av  något  slag  hållas 

ansvarigt allt taget i beaktande för att ha orsakat något, även om ingen av de ingående individerna är 

allt taget i beaktande moraliskt ansvariga för den sortens respons för att ha orsakat något som är 

relevant och relaterat. 

B. Det är moraliskt möjligt för ett kollektiv att ha en moralisk förpliktelse allt taget i beaktande 

även om ingen av de ingående medlemmarna har en relevant och relaterad förpliktelse allt taget i 

beaktande.

Vad  gäller  autonomitesen  så  finner  jag  det  rimligt  att  disjunkten  som  handlar  om  den 

bakåtblickande aspekten av ansvar är sann och att det således är möjligt att ett kollektiv kan hållas 

moraliskt ansvarigt utan att någon av de ingående individerna har ett motsvarande moraliskt ansvar. 

Men jag delar inte Copps uppfattning  att det är möjligt för ett kollektiv att ha en förpliktelse allt 

taget i beaktande även om ingen ingående individ har en relevant och relaterad förpliktelse allt taget 

i  beaktande.  Men  detta  betyder  alltså  inte  att  vi  inte  delar  uppfattningen  att  kollektiv  kan 

klassificeras som autonoma entiteter.

4. Miller och avfärdandet av den kollektiva moraliska autonomitesen
Seumas Miller å andra sidan argumenterar mot den kollektiva moraliska tesen, och förkastar idén 

om moraliska egenskaper hos kollektiv. Miller bemöter Copps argumentation och menar att det är 

paradoxalt att kollektiv både kan ha förpliktelser och ansvar utan att vara en agent i den mening det 

innebär  att  vara  kapabel  till  att  överväga  och  att  ha  föreställningar  om  avsiktliga  handlingar 

baserade på överväganden och således vara en oberoende agent (här bör man vara uppmärksam på 

skillnaden mellan en kollektiv moralisk agent och en kollektiv moralisk entitet och jag vill påminna 

om min tidigare stipulation, dvs skillnaden mellan den kollektivt aktiva och passiva formen). Miller 

betonar  även att   man går miste  om den individualistiska  analysen  enligt  Copps synsätt.  Copp 

menar att det är möjligt att individer som exempelvis bombar en stad (på regeringens order) inte har 

en förpliktelse allt taget i beaktande att inte bomba staden. Däremot har regeringen en sådan plikt. 

Miller  säger  att  regeringen  är  föremål  för  individualistisk  analys  och  menar  att  exempelvis 
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premiärministern kan ses som en relevant och tillgänglig person med en moralisk förpliktelse, och 

därför  kan  associeras  med  det  moraliska  ansvaret.  Alltså,  istället  för  att  i  Copps  fall  klandra 

kollektivet så vill Miller reducera ansvaret till en individuell nivå. Det skulle även kunna handla om 

en grupp som utgör den styrande makten inom kollektivet,  dvs en subgrupp. Exempelvis en trio 

eller kvintett med majoritetsbeslut. 

  Miller vill även visa att det finns en skillnad mellan institutionellt ansvar och moraliskt ansvar. 

Vad som menas med institutionellt ansvar är att det finns en byråkratisk grund som vilar på lagar 

och regelverk. Den ”rätta” handlingen avgörs om man har hållit sig inom ramarna för vad som är 

tillåtet.  Några moraliska överväganden är med andra ord inte nödvändigt eftersom institutioners 

regler är tillräcklig grund för handlandet, vilka i sin tur vilar på tidigare moraliska övervägande kan 

dock tänkas. Exempelvis är det rimligt att stiftandet av en lag i grunden vilar på någon form av 

moraliskt övervägande men har genom institutionalisering blivit en princip som man inte längre 

reflekterar över.  Miller menar att det är okontroversiellt att somliga kollektiv har ett institutionellt 

ansvar eftersom institutionen i fråga helt enkelt innehar ett institutionellt ansvar. Och i dessa fall är 

det enligt Miller inte nödvändigt att peka ut några särskilda individer som innehar ansvar. Miller 

vill understryka att en individualistisk analys inte måste ske men att en sådan analys i vissa fall kan 

vara lämplig.

  Därmed inte sagt att institutioner inte har något moraliskt ansvar alls för de beslut som fattas. Det 

ansvar som det är frågan om är inte rent moraliskt utan det finns alltid ett uns av institutionellt 

ansvar. Den framåtblickande innebörden av moraliskt ansvar, säger Miller, är möjligtvis en speciell 

form av moralisk förpliktelse som liknar och kan i vissa fall härledas från ett institutionellt ansvar. 

Han  ger  exempel  på  att  poliser  både  har  ett  institutionellt  och  moraliskt  ansvar  att  anhålla 

lagförbrytare.7  

5. Kidnappningen av premiärministerns dotter- ett exempel om framåtblickande ansvar
Följande exempel, från Copp (2007), illustrerar Copps och Millers ståndpunkter: Anta att en grupp 

banditer har tagit premiärministerns nyfödda dotter som gisslan, och att de hotar att döda  henne om 

inte regeringen frisläpper en viss fånge. Fången i fråga är farlig och omständigheterna är sådana att 

regeringen har en förpliktelse allt taget i beaktande att inte frisläppa fången. Man kan exempelvis 

tänka sig att om regeringen ger efter för banditernas krav så kommer andra grupper att använda sig 

av samma taktik, och det bästa vore om regeringen undvek att ge banditer idéer om att den lätt kan 

manipuleras med olika former av hot. Men om nu regeringen skulle frisläppa fången, och om den 
7 Seumas Miller Against the Collective Moral Autonomy Thesis, Journal of Social Philosophy, Vol 38 No. 3 

(Blackwell Publishing, Inc. 2007) s.389-390, 392
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inte har någon ursäkt, så är regeringen klandervärd. Låt oss anta att endast premiärministern känner 

till kidnappningen och väljer att skriva under en order om att frisläppa fången.

  Copp menar att premiärministern har en förpliktelse gentemot sina barn som han inte har gentemot 

andra medborgare. Om regeringen skulle känt till situationen så skulle den överträtt en förpliktelse 

allt taget i beaktande genom att inte frisläppa fången. Hur som helst så har varken premiärministern 

eller  någon  annan  individ  överträtt  någon  förpliktelse  allt  taget  i  beaktande.  Copp  påpekar 

möjligheten att andra tjänstemän inom regeringen kan ha förmedlat  premiärministerns order om 

frisläppning. Ur ett objektivt perspektiv skulle en del påstå att tjänstemännen hade en förpliktelse att 

inte förmedla ordern eftersom regeringen hade en objektiv förpliktelse att inte frisläppa fången. Hur 

som helst  var  premiärministerns  order  en  laglig  sådan,  och  det  är  rimligt  att  tjänstemän  i  en 

moralisk giltig stat har en objektiv förpliktelse att förmedla lagliga order. Enligt Copp är det rimligt 

att tjänstemännen inte hade en förpliktelse allt taget i beaktande att inte förmedla ordern. För att 

undvika invändningen så stipulerar Copp att premiärministern hade förmågan att frisläppa fången 

utan samarbete med några andra tjänstemän. Han menar att vissa förpliktelser gentemot familjen 

ibland kan åsidosätta de officiella plikterna. Exempelvis kan premiärministern med rätta tro att hans 

förpliktelse att dyka upp på en familjebegravning väger tyngre än hans officiella plikt att delta i ett 

möte med en högt uppsatt ämbetsman.8

  Miller vill skilja på de roller som en individ kan ha. Därför modifierar han exemplet genom att 

introducera  Gough  Whitlam  som  den  individuella  människan,  men  Whitlam  kan  även  vara 

premiärminister eller ha någon annan roll. Miller säger att om premiärministern väljer att frisläppa 

fången så är han moraliskt ansvarig för misslyckandet att utföra vad han är förpliktigad att utföra i 

egenskap av  premiärminister.  Om Whitlam väljer  att  inte  frisläppa  fången så  är  han moraliskt 

ansvarig för misslyckandet att utföra sin plikt som fader att rädda dotterns liv. De som innehar 

organisatoriska roller har institutionella förpliktelser att handla på ett visst sätt. När Whitlam tar på 

sig rollen som premiärminister så följer även de institutionella rättigheterna och plikterna, och några 

av dessa institutionella rättigheter och förpliktelser är även moraliska sådana. Enligt detta synsätt 

verkar  det  rimligt  att  säga  att  Whitlam  har  moraliska  rättigheter  och  förpliktelser  som 

premiärminister, vilka skiljer sig från de moraliska rättigheter och förpliktelser som Whitlam har i 

egenskap av fader till dottern.  Det verkar även rimligt att tillskriva vissa rollinnehavare moraliska 

pro tanto-plikter och andra rollinnehavare förpliktelser allt taget i beaktande. Med detta vill Miller 

förmedla att vi behöver en idé om någon (exempelvis Whitlam) som har moraliska förpliktelser 

som inkluderar förpliktelser sådana som institutionella rollinnehavare har, men för den saken skull 

inte är begränsade till institutionella rollers förpliktelser, vilket är det samma att säga att vi behöver 

8 Copp 375-377
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en idé om en människa som kanske eller kanske inte intar en bestämd institutionell roll beroende på 

vilken situation denna människa befinner sig i.9 

5.1 Fängelsestyrelsen- ett exempel om bakåtblickande ansvar
Som tidigare påpekats så räcker det med att ett  av påståendena hos Copps kollektiva moraliska 

autonomites får stöd för att tesen som helhet inte ska komma att kullkastas.  Jag vill visa att den 

bakåtblickande versionen av den kollektiva moraliska autonomitesen är rimlig. Copp menar att det 

är moraliskt möjligt för ett kollektiv att vara moraliskt ansvarigt allt taget i beaktande för en orsakad 

moralisk respons av något slag även om ingen ingående individ är pro tanto moraliskt ansvarig på 

ett relaterat och relevant sätt för den orsakade moraliska responsen.10  

  Copp  förtydligar  sin  ståndpunkt  genom  ett  exempel.  Anta  att  A,  B,  C  och  D  ingår  i  en 

fängelsestyrelse,  och  att  styrelsen  för  en  tid  sedan  röstade  ner  förslaget  att  höja  säkerheten  i 

fängelset. En tid senare inträffar ett flyktförsök som resulterar i att människor dödas, och styrelsen 

måste stå till  svars för det inträffade.  Fängelsedirektören hade innan flyktförsöket  oroat sig och 

frågat styrelsen om de kunde godkänna nya kostnader för att höja säkerheten. Styrelsen gav stöd åt 

fängelsedirektörens  förfrågan  och  fick  därför  tillgång  till  omfattande  forskningsunderlag  vars 

resultat  pekade  åt  behovet  av att  öka de ekonomiska  resurserna för  fängelsets  säkerhet.  Denna 

information hade varit tillgänglig för styrelsen flera veckor innan B vidarebefordrade en motion 

som innehöll  ett förslag om att öka de ekonomiska resurserna för fängelsets säkerhet. Även om 

representationen ansågs vara stabil tack vare deltagandet av personalen, fängelsedirektören och B, 

så röstade styrelsen ner motionen. Om beslut hade fattats om att ge ökade ekonomiska resurser åt 

säkerheten så skulle flyktförsöket med stor sannolikhet aldrig ha inträffat. Därför klandras styrelsen 

för sitt beslut. 

  Låt  oss  vidare  anta  att  B  vidarebefordrade  motionen,  argumenterade  och  röstade  för  den.  A 

missade mötet men hade goda skäl i form av brådskande familjeangelägenheter. C och D brukar 

dela samma uppfattning i de flesta frågor och eftersom styrelsen ständigt har åtaganden kan de inte 

ingående sätta sig in och göra efterforskningar i alla frågor. De hade en överenskommelse som 

innebar att de skulle turas om att göra den nödvändiga efterforskningen och denna gång var det C's 

tur. D röstade mot motionen därför att C gjorde så.  C i sin tur hade utstått enorm stress för att det 

inom C's familj förekommit en allvarlig sjukdom vilket gjort att C inte kunnat sova. C trodde därför 

att det var D's tur, och när det var dags att rösta var C så förvirrad att han trodde att D signalerade 
9 Miller 395, 399-400
10 Copp s. 372
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att rösta mot motionen. D röstade ju mot motionen och därför trodde C att det rätta var att rösta mot 

den. C skulle ha stöttat B's motion om C bara gjort den nödvändiga efterforskningen. Copp friar 

samtliga styrelsemedlemmar från klander.

  Copp  vill  visa  att  exemplet  stöder  hans  ståndpunkt  eftersom exemplet  är  moraliskt  möjligt. 

Klander allt taget i beaktande är en lämplig respons gentemot styrelsen som kollektiv. Det verkar 

dock som om styrelsens ingående individer har ursäkter och således inte förtjänar klander allt taget i 

beaktande. De ska exempelvis inte behöva avgå pga skam. Copp betonar att det dock vore lämpligt 

om  varje  medlem  kände  att  styrelsens  beslut  var  ett  dåligt  sådant.  Anledningen  är  att  de  är 

medlemmar  av  styrelsen,  och  styrelsen  fattade  ett  beslut  för  vilket  den  är  klandervärd.  Det  är 

särskilt lämpligt för C att känna beklagan inför styrelsens beslut. Om C och de andra blir kvar i 

styrelsen så bör var och en acceptera ansvaret att hantera säkerhetsproblem i framtiden. De har ett 

ansvar givet deras roller.11

6. Millers argument -sammanfallande mekanismer
Millers argument mot Copps uppfattning handlar om att härleda det moraliska ansvaret hos varje 

enskild individ från deras institutionella ansvar och Miller introducerar argumentet som handlar om 

sammanfallande mekanismer.

En sammanfallande mekanism innehåller:

1. Åtskilda komplexa handlingar som sammanfaller (mekanismens input)

2. Konsekvenserna eller resultatet av dessa handlingar (mekanismens output)

3. Mekanismen i sig

Enligt  Millers  resonemang  så  utgör  styrelsemedlemmarna  i  exemplet  ovan  en  sammanfallande 

mekanism och således har varje individ ett institutionellt ansvar för det fattade beslutet. Dessutom 

är beslutet moraliskt signifikant varför Miller sluter sig till att styrelsens medlemmar både har ett 

institutionellt ansvar och ett moraliskt ansvar allt taget i beaktande för de förödande konsekvenserna 

av styrelsens beslut.12Pettit argumenterar mot detta.

11 Copp s. 377-379
12 Miller s. 401-403
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6.1 Pettits argument- det diskursiva dilemmat
Följande argument visar att det är möjligt att kollektiv kan klassificeras som autonoma entiteter, och 

vars  moraliska  egenskaper  inte  behöver  motsvaras  av någon av  de ingående individerna.  Pettit 

introducerar  det  diskursiva dilemmat  vilket  är  ett  argument  som backar  upp Copps ståndpunkt. 

Pettit  betonar  att  det  diskursiva  dilemmat  visar  att  det  är  fel  att  som en  generell  regel  tro  att 

gruppattityder  är  en  majoritetsfunktion  av  medlemmarnas  attityder.13 Detta  relaterar  till  den 

moraliska autonomin hos kollektiv på så sätt att attityder har koppling till  överväganden mellan 

olika handlingsalternativ, och om det inte finns en motsvarande attityd hos individerna som hos 

kollektivet så innebär det även att kollektivet kan handla på ett sätt som inte överensstämmer med 

en enskild individs intention. Ponera att tre personer A, B och C sitter i en domstol och inte får fatta 

ett visst beslut såvida inte villkoren 1, 2 och 3 är uppfyllda. A tycker 1 och 2 men inte 3, B tycker 1 

och 3 men inte 2, medan C tycker 2 och 3 men inte 1. De nödvändiga villkoren för att fatta beslutet 

är inte uppfyllda hos varken A, B eller C. Däremot kan beslutet fattas givet att villkoren 1,2 och 3 

faktiskt är uppfyllda var för sig. Pettit menar att om en uppsättning individer ska utgöra en kollektiv 

agent eller entitet, så kan de inte lita på att gruppens attityd formas utifrån de överensstämmande 

attityderna hos de ingående individerna.14Om detta stämmer och om vi antar att villkoren var för sig 

ligger  till  grund för att  beslutet  i  ovanstående exempel  fattades,  och att  det  visade sig vara ett 

klandervärt beslut, så kan individerna A,B och C inte klandras eftersom de som enskilda individer 

inte ansåg att beslutet skulle fattas. Eftersom det inte är uppenbart om kollektivet kan klandras så 

verkar det stödja Copps ståndpunkt att det är moraliskt möjligt för ett kollektiv att för en moralisk 

respons av något slag  hållas ansvarigt allt taget i beaktande  för att ha orsakat något, även om ingen 

av de ingående medlemmarna är allt taget i beaktande moraliskt ansvarig för den sortens respons för 

att  ha orsakat något som är relevant och relaterat.  Detta implicerar att den kollektiva moraliska 

autonomitesen rimligtvis är sann.

6.2 Kontrastering av Miller och Pettits argument

Om man kontrasterar Miller och Pettits argument så är det möjligt att finna vissa likheter men även 

skillnader. Miller vill alltså härleda ett moraliskt ansvar ur de enskilda individernas institutionella 

ansvar medan Pettit vill visa att det finns fall då detta inte är möjligt. I de bådas argument handlar 

det om en sammanfallande mekanism i någon mening. Det finns en input och en output. Men vad 

som  främst  är  intressant  är  resultatet  och  hur  det  tolkas.  Problemet  är  att  det  exempelvis  i 
13 Petitt s. 181
14 ibid
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fängelsestyrelsens situation blev ett utfall som inte stämmer överens med de enskilda individernas 

intentioner. Det spelar därför ingen roll om det fattade beslutet är moraliskt signifikant eftersom de 

enskilda individerna hade ursäkter. Det institutionella ansvaret består, men utan att det vidare går att 

härleda  något  moraliskt  ansvar  hos  individerna.  Det  moraliska  ansvaret  allt  taget  i  beaktande 

innehar  styrelsen  som  kollektiv.  Detta  gäller  alltså  bakåtblickande  ansvar.  Det  verkar  som  att 

Millers argument om sammanfallande mekanismer gör sig bättre i framåtblickande sammanhang.

7. Undermineringen av Copps framåtblickande version
Millers  idé  om  sammanfallande  mekanismer  underminerar  rimligtvis  Copps  framåtblickande 

version. Är det möjligt för en kollektiv entitet att ha en moralisk förpliktelse allt taget i beaktande 

även om ingen ingående individ har en motsvarande förpliktelse allt taget i beaktande? Copp menar 

att  det  är  möjligt.  Miller  är  av  den  uppfattningen  att  moraliska  egenskaper  hos  kollektiv  inte 

existerar. Det diskursiva dilemmat verkar vara ett av det starkaste argumentet för att kollektiv kan 

ha ett moraliskt ansvar utan att någon ingående individ har ett motsvarande moraliskt ansvar. Men 

hur förhåller  det  sig med den moraliska förpliktelsen,  dvs den framåtblickande aspekten av det 

moraliska ansvaret? Jag vill visa att uppsatsens innehåll har relevans för miljödebatten varför jag 

väljer  att  belysa  miljörelaterade  exempel.  Det  verkar  rimligt  att  anta  att  en miljöinstitution  har 

någon form av förpliktelse  i  kollektiv  bemärkelse.  Är det  en moralisk  sådan?  Institutionen har 

antagligen ett syfte och en plan över vilka medel som krävs för att uppnå vissa miljömål. Vi får anta 

att dessa mål är av godo vilket i sådana fall gör det legitimt att på moraliska grunder sträva efter att 

uppnå målen. Enligt detta synsätt är ett institutionellt ansvar även ett moraliskt, vilket även Miller i 

viss  mening  anser.  Men  vad  beträffar  Miller  så  anser  han  dock  att  institutionellt  ansvar  inte 

implicerar att kollektiv kan klassificeras som autonoma entiteter. Däremot menar han att om det 

institutionella ansvaret är moraliskt signifikant så kan institutionens moraliska ansvar reduceras till 

minst en av kollektivets ingående individer.

  Frågan är: Går det att härleda moraliska förpliktelser hos individerna som ingår i en institution? 

Det diskursiva dilemmat är egentligen en bakåtseende konstruktion och säger faktiskt ingenting om 

huruvida det är möjligt för ett kollektiv att ha en moralisk förpliktelse allt taget i beaktande även om 

ingen ingående individ har en motsvarande moralisk förpliktelse allt taget i beaktande. Jag kommer 

att  argumentera  mot  Copps uppfattning,  i  linje  med Miller,  att  det  är  moraliskt  möjligt  för  ett 

kollektiv  att  ha en moralisk  förpliktelse  allt  taget  i  beaktande   även om ingen av de  ingående 

individerna har en relevant och relaterad förpliktelse allt taget i beaktande. Eftersom Copps tes är en 
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disjunktion  så  spelar  det  ingen  roll  om jag  underminerar  ett  påstående  eftersom tesen  inte  är 

beroende av att  båda15 påståenden är sanna. 

  Om beslutet som fattas i ett diskursivt dilemma påverkar att kollektivet försätter sig i en situation 

som  innebär  att  kollektivet  skapar  en  moralisk  förpliktelse  allt  taget  i  beaktande  så  måste 

förpliktelsen allt taget i beaktande redan funnits i kollektivet oavsett beslutet. Det verkar svårt att 

finna någon motsvarighet för framåtblickande i det diskursiva dilemmat. Vad som efterlyses är ett 

fall  då det är  moraliskt  möjligt  för ett  kollektiv  att  inneha en moralisk förpliktelse  allt  taget i 

beaktande även om ingen av de ingående individerna har en relevant och relaterad förpliktelse allt 

taget i beaktande, dvs ett fall då den kollektiva förpliktelsen inte motsvarar någon ingående individs 

förpliktelse. Ett möjligt fall skulle kunna vara att alla medlemmar av en styrelse har ursäkter som 

innebär  att  de  inte  är  förpliktigade  att  rösta  på  ett  visst  sätt  även  om styrelsen  har  en  sådan 

förpliktelse. Jag bedömer dock den möjligheten som orimlig. En styrelses medlemmar kan man anta 

ingår på de grunder att de har accepterat de skyldigheter som följer för uppdraget och därmed det 

framåtblickande ansvar allt taget i beaktande det faktiskt innebär. Det är enligt min mening inte 

orimligt att anta att minst en eller några är så väl insatta i exempelvis en institutions verksamhet att 

det kollektiva ansvaret allt taget i beaktande inte skulle kunna reduceras till den eller de personerna. 

Om ingen av dem skulle vara tillräckligt insatt vore det i sig oansvarigt i någon mening. Det finns 

alltså minst en eller flera som rimligtvis delar en ömsesidig förpliktelse allt taget i beaktande med 

kollektivet  som  helhet.  Eftersom  det  finns  möjlighet  att  analysera  potentiella  utfall  och 

handlingsalternativ  innan  exempelvis  en  skada  är  skedd  så  är  det  rimligt  att  den  analysen 

manifesteras i en kollektiv förpliktelse allt taget i beaktande via minst en ingående individ. När det 

handlar  om att  analysera  skador  som  redan  är  skedda  pga  exempelvis  misstag  så  är  det  mer 

sannolikt att finna hela kollektiv att klandra allt taget i beaktande men då ingen ingående individ har 

ett motsvarande moraliskt ansvar allt taget i beaktande. Att kollektiv kan ha ett allt taget i beaktande 

moraliskt  ansvar  även  om  ingen  ingående  individ  har  ett  motsvarande  allt  taget  i  beaktande 

moraliskt  ansvar,  är  något  som är  möjligt  enligt  det  diskursiva  dilemmat.  I  praktiken  kan  det 

innebära att individer har skilda uppfattningar om vilka miljöåtgärder som bör tillämpas, och att 

majoriteten endast delar vissa uppfattningar om vilka villkor som ska uppfyllas. Men det faktum att 

det finns skilda intressen trots att man på något plan är överens innebär att utfallet blir missvisande. 

Om exempelvis ett politiskt parti tagit fram ett partiprogram vari särskilda miljöåtgärder ingår så är 

det möjligt att en individ A endast står bakom hälften av de åtgärder som bör genomföras.

  I  fallet  med miljöinstitutionen så vill  jag visa att  om ett  kollektiv  ska kunna ha en moralisk 
15 De två påståenden som enligt Copp utgör den kollektiva moraliska autonomitesen kan ses som en disjunktion av 

flera påståenden , och i hans artikel är den kollektiva moraliska autonomitesen egentligen en disjunktion av åtta 
subteser.
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förpliktelse allt taget i beaktande så är det rimligt att minst en av de ingående individerna har en 

motsvarande  moralisk  förpliktelse.  Exempelvis  innebär  miljömässigt  ansvar  över  internationella 

gränser att nationella miljöinstitutioner har kollektiva förpliktelser av något slag att interagera i det 

internationella  miljöarbetet.  Förpliktelsen  måste  rimligtvis  härledas  på  individuell  nivå.  En 

invändning vore att det inte handlar om en moralisk förpliktelse utan istället om en institutionell. 

Men finns det inte en moralisk förpliktelse att följa en institutions regler? Det kan även tänkas att 

det  råder  en hierarki  hos institutionens  ingående individer  och att  de allra  flesta  har  pro tanto-

förpliktelser. Men någon inom institutionen måste ha en förpliktelse allt taget i beaktande, analogt 

med en kapten som följer med sitt fartyg till botten vid en eventuell förlisning.  De som i någon 

mening är förtroendevalda förväntas göra sitt bästa allt taget i beaktande, vilket så att säga är den 

ideala utgångspunkten. Om sedan en skada skulle uppstå har de antingen gjort sitt bästa eller inte 

men att det i sådana fall inte var tillräckligt, vilket i sin tur gör det oundvikligt för skadan att uppstå. 

Därför kan en och samma individ inneha en förpliktelse  allt  taget  i  beaktande att  förhindra en 

händelse,  men  om/när  händelsen  har  uppstått  kan  samma individ  frias  från  klander  allt  taget  i 

beaktande.  En institutions  organsiatoriska  regler  kan dock vara  sådana  att  en sorts  oförutsedda 

händelser leder till att det är obestämt vem som ska göra vad i institutionen. Detta är ett resultat av 

ett byråkratiskt otillräckligt system, men någon eller några innehar den moraliska förpliktelsen allt 

taget i beaktande att reda ut situationen för det kollapsade institutionella ansvaret. Ponera att en 

institutions  chef  väljer  att  säga  upp  sig  i  en  sådan  situation.  Vem  övertar  då  de  moraliska 

förpliktelserna allt taget i beaktande? Det verkar troligt att den eller dem som är närmast i hierarkin 

eller att en nyrekryterad chef övertar de moraliska förpliktelserna allt taget i beaktande. Om det inte 

finns någon som innehar ett sådant ansvar kan vissa kollektiv omöjligt ha förpliktelser allt taget i 

beaktande utan endast pro tanto-förpliktelser.

7.1 Millers förnekelse av kollektiv autonomi
Miller  medger  att  institutionellt  ansvar  i  vissa  fall  kan  vara  moraliskt  men  förnekar  samtidigt 

moraliska egenskaper hos kollektiv, vilket jag finner bristfälligt. Det kan exempelvis handla om att 

en  miljöinstitution  beslutat  att  uppfylla  en  uppsättning  miljömål  även om det  inte  finns  någon 

individ  som delar  den exakta  kollektiva  uppfattningen om vad som bör  åtgärdas.  Beslutet  som 

kollektivet har fattat är egentligen inget klandervärt och heller inget berömvärt (berömvärt blir det 

först när miljömålen är uppnådda). Vi kan dock tänka oss att de individer som ingår i kollektivet 

även har förpliktelser gentemot kollektivet, dvs att de enskilda individerna måste anpassa sig till 
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kollektivets beslut. Enligt detta synsätt så skapas  individuella förpliktelser i samma ögonblick som 

kollektivet fattar ett beslut förutsatt att individerna står bakom det fattade beslutet. Min poäng är att 

det finns ett individuellt  moraliskt ansvar att dra sig ur om man inte kan stå bakom det kollektiva 

beslutet som inte motsvaras av någon ingående individ. Denna kollektiva form stämmer överens 

med  den kollektivt  passiva  formen,  och  jag anser  att  detta  i  allra  högsta  grad är  ett  kollektivt 

moraliskt ansvar till  skillnad från ett institutionellt  ansvar i den meningen att  kollektiv inte kan 

klassificeras  som  autonoma  entiteter  som  Miller  anser.  Mer  precist  så  implicerar  kollektiv 

autonomi,  kollektiva moraliska egenskaper. Men eftersom Miller  förnekar moraliska egenskaper 

hos kollektiv så kan kollektiv enligt honom heller inte vara autonoma. Därav återstår i fallet med 

institutioner ett kollektivt institutionellt ansvar enligt Millers resonemanget. Detta trots att Miller 

menar att vissa institutionella förpliktelser är moraliska förpliktelser som man har i kraft av att vara 

en del av en institution. 

  Vidare kommer  diskussionen fokuseras  på dels  hur moraliskt  ansvar  uppstår  och skillnader  i 

grader  av  ansvar,  men  även  knyta  an  till  idén  om  kollektiva  moraliska  egenskaper  som  inte 

motsvaras hos någon av de ingående individerna

8. Hur uppstår moraliskt ansvar?
Jag ville delvis med mitt inledande exempel om Påskön visa att kunskap är en viktig komponent för 

att inte förstå ansvar som enbart något kausalt utan även moraliskt. De allra flesta håller med om att 

skadan som vår miljö får utstå är någonting dåligt. Detta kräver ett moraliskt synsätt som tar med 

miljön i beaktande. Människor över lag verkar faktiskt vara benägna att föra det resonemanget. Om 

någonting är moraliskt dåligt så bör det rimligtvis finnas en förpliktelse att skrida till handling för 

att antingen förmildra eller förhindra det dåliga utfallet.

  Vetskapen om konsekvenserna innebär alltså inte att vi enbart bär ett kausalt ansvar utan även ett 

moraliskt ansvar vad gäller våra handlingar som får konsekvenser för miljön. Påsköns befolkning 

som kollektiv  hade ingen moralisk förpliktelse  att  förhindra förödelsen eftersom det  dels  krävs 

någon form av organisering hos individerna för att utgöra ett kollektiv med en delad intention att 

förhindra en förödelse. Men detta förutsätter dessutom kunskap om att ett problem föreligger. Idag, 

å andra sidan, finns det dels kollektiva miljöinsatser  som den enskilda individen kan påverka, och 

dels  kan  den  enskilda  individen  bli  påverkad  av  kollektiva  miljöinsatser.  De  nödvändiga 

förutsättningarna för att  individerna och kollektiven  i  dagens samhälle  måste  bära ett  moraliskt 

ansvar i frågan är någonting som alltså finns. 
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9. Skillnader i grader av ansvar 
Följande exempel klargör på vilket sätt ansvar kan skilja i grader och att det i vissa fall är rimligt att 

minst  en av kollektivets ingående individer har en motsvarande kollektiv förpliktelse allt  taget i 

beaktande. Om vi hade en tidsmaskin och åkte säg hundra år framåt i tiden och upptäcker att miljön 

är helt och hållet förstörd, vilka bör vi då klandra och vilka bör vi fria från klander? Är den fattiga 

kvinnan som led vattenbrist i större delen av sitt liv hundra år tidigare lika ansvarig som den grupp 

eller  person som initierade planen att  exempelvis  upprätta  ett  kolkraftverk? Var och en har sin 

förpliktelse att förebygga skador på miljön, men de som initierade att upprätta kolkraftverket verkar 

i miljöavseende brutit mot förpliktelsen i högre grad. Kan vi i detta fall tala om en förpliktelse allt 

taget i beaktande? Låt anta att upprättandet av kolkraftverket är ett resultat av skilda åsikter i ett 

diskursivt dilemma. Vem ska då hållas ansvarig? I ett sannolikt fall kan ansvaret reduceras till en 

individuell  förpliktelse  som i  sin  tur  manifesteras  i  en  kollektiv  förpliktelse.  Ett  sannolikt  fall 

innebär  att  de  som  initierade  planen  att  upprätta  kolkraftverket  har  tillräcklig  kunskap  om 

konsekvenserna på miljön, vilket således innebär att de har en förpliktelse allt taget i beaktande.

Det är möjligt att upprättaren av kolkraftverket a priori var förpliktigad (framåtblickande ansvar) 

allt taget i beaktande att inte upprätta kolkraftverket. Däremot så visar det diskursiva dilemmat att 

det är möjligt att upprättaren a posteriori kan frias från klander (bakåtblickande ansvar) allt taget i 

beaktande. Detta är endast skenbart motsägelsefullt eftersom det för en skedd skada finns ursäkter 

som upprättaren a priori allt taget i beaktande inte hade med i beräkningarna. Eftersom kvinnan som 

led  vattenbrist  har  vissa  förpliktelser,  men  knappast  bidrog  till  miljöskadorna  i  lika  hög 

utsträckningen  som  de  som  upprättade  kolkraftverket,  så  följer  att  de  som  bidrar  mer  till 

miljöskadorna  har  en  större  förpliktelse.  Således  är  det  möjligt  att  tala  om  olika  grader  hos 

förpliktelser och även möjligt att minst en av de ingående individerna har en motsvarande kollektiv 

förpliktelse allt taget i beaktande. 

9.1 Slumpade kollektiv
Det är rimligt att enskilda människor och explicita kollektiv har olika förpliktelser som skiljer i 

grader. Att hålla ett slumpat kollektiv som inte är explicit erkänt, ansvarigt, verkar vara svårare än 

att hålla en samling individer med delade intentioner och gemensamma mål ansvariga. Det verkar 

rimligt  att  ur  miljösynpunkt  tillskriva  pro  tanto-plikter  åt  världens  enskilda  individer  medan 

miljöinstitutioner  tenderar  att  ha  förpliktelser  allt  taget  i  beaktande.  Eftersom  de  enskilda 

individerna inte tillhör något explicit kollektiv kan de därför ses som en slumpad samling individer. 

Det verkar finnas en skillnad mellan kollektiv i form av exempelvis miljöinstitutioner och kollektiv 
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som är slumpade. Vad gäller människans pro tanto-plikt i miljöfrågan så är det möjligt att tala om 

jordens befolkning som ett slumpat kollektiv. Här kan man i miljöavseende fråga sig om jordens 

befolkning som kollektiv har en moralisk förpliktelse allt taget i beaktande? Jag är benägen att svara 

nej. Däremot verkar det rimligare att miljöinstitutioner som explicit uttalade kollektiv innehar en 

moralisk förpliktelse allt taget i beaktande, men att exempelvis chefen eller en styrelse innehar en 

motsvarande  förpliktelse  allt  taget  i  beaktande  att  i  någon  mening  förebygga  klander.  Det  är 

detsamma som att säga att chefen eller styrelsen har en ömsesidig förpliktelse allt taget i beaktande 

tillsammans  med  kollektivet.  Det  finns  en  förpliktelse  allt  taget  i  beaktande  hos  chefen  eller 

styrelsen att reflektera över konsekvenser.16Detta visar att slumpade kollektiv inte kan  ha en allt 

taget i beaktande moralisk förpliktelse när ingen av de ingående medlemmarna har en relevant och 

relaterad förpliktelse allt taget i beaktande, vilket illustreras i nästa avsnitt.

9.2 Snålskjutsdilemmat i miljösammanhang
Om ett slumpat kollektivs ingående individer har en gemensam förpliktelse för något kollektivt gott 

så innebär det även att de har möjlighet att åka snålskjuts på exempelvis andras miljöarbete. De 

kollektiv som avses nu är det slumpade kollektivet som utgör jordens befolkning. Om var och en 

förorenar mindre genom att vi betalar lite extra för våra bilar så skulle vi alla dra nytta av den 

reducerande  effekten  av  skadliga  gaser  i  den  luft  som  vi  andas.  Dessutom  skulle  skadan  på 

ozonlagret som skyddar oss mot diverse exponeringar reduceras. Om alla eller en subgrupp av oss 

skulle föredra tillståndet  då var av oss betalar  lite  extra  över tillståndet  då vi  inte  betalar  så är 

bestämmelsen att luften ska bli renare kollektivt gott för oss. Dock är det så att det inte spelar någon 

tillräcklig roll för de andra om jag förorenar mindre, och det spelar heller ingen roll för mig. Därför 

är det rationellt möjligt att inte dela målet att förorena mindre och därmed inte bidra till att inte 

förorena atmosfären. Det är således rationellt möjligt att vara en fripassagerare (free rider) på andras 

bekostnad. Det verkar vara sant att den fördel jag får av att alla inklusive mig själv bidrar, är mycket 

bättre än det oförändrade tillstånd då ingen bidrar.17

  Om alla resonerar på samma sätt så ignorerar den enskilda individen sin pro tanto-förpliktelse. 

Men det innebär enligt mig att kollektivet hur som helst har en moralisk förpliktelse pro tanto. Ur 

miljösynpunkt  så består  den individuella pro tanto-förpliktelsen men snålskjutsdilemmat innebär 

enbart  ett  ignorerande av förpliktelsen.  Den som flyr  sin förpliktelse  flyr  således det  moraliska 

ansvaret  och förväntar  sig att  kollektivet  ska bära det moraliska ansvaret.  En individ A kanske 
16 Vad gäller den bakåtblickande idén om skador som redan är skedda kan de omöjligt föregås av en reflektion i den 

mening det innebär att förhindra något att inträffa.
17 Russel Hardin The Free Rider Problem (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 21:e maj 2003)
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resonerar att det är staternas styrande sak att lösa miljöfrågorna, och varför A således inte väljer att 

handla i enlighet med sin pro tanto-plikt. En del hävdar att man kan tala om ett individuellt ansvar 

först  när  makthavarna  exempelvis  har  slutit  internationella  avtal  och  upprättat  vettiga 

åtgärdsprogram. Först då skulle alltså individen ha en explicit förpliktelse gentemot kollektivet. 

10. RESULTAT
Vad gäller kollektivt moraliskt ansvar så är det inte nödvändigt att kollektivet är en autonom agent i 

den mening att kollektivet kan vara kapabel att ha intentioner och således ha förmågan att kunna 

göra övervägningar  och fatta  rationella  beslut.  I  en annan mening kan kollektiv  vara autonoma 

entiteter vars moraliska egenskaper inte behöver motsvaras av någon av de ingående individerna.

Jag  har  argumenterat  för  att  kollektiv  kan  klassificeras  som  autonoma  entiteter.  Följande 

uppställning tydliggör mitt resonemang:

1. För att ett kollektiv ska kunna klassificeras som en autonom entitet krävs det att minst en 

aspekt av moraliskt ansvar (framåtblickande eller bakåtblickande ansvar) inte kan motsvaras 

av någon av de ingående individerna

2. Det är möjligt för ett kollektiv att ha ett moraliskt (bakåtblickande) ansvar även om ingen 

ingående individ har ett motsvarande moraliskt (bakåtblickande) ansvar.

3. Alltså, kollektiv kan klassificeras som autonoma entiteter

Jag har visat att kollektiv kan hållas moraliskt ansvariga utan att någon ingående individ har ett 

motsvarande  moraliskt  ansvar.  Det  är  dock  inte  rimligt  för  ett  kollektiv  att  ha  en  moralisk 

förpliktelse allt taget i beaktande om inte minst en ingående individ har en motsvarande moralisk 

förpliktelse allt taget i beaktande. Jag har också visat att ansvar kan skilja i grader. Dessutom är det 

rimligt att om det inte finns någon ingående individ i ett kollektiv som har en förpliktelse allt taget i 

beaktande så kan kollektiv heller inte ha förpliktelser allt taget i beaktande utan endast pro tanto-

förpliktelser

  Copps kollektiva moraliska autonomites är missvisande. Jag vill inte avfärda idén om att kollektiv 

kan  vara  autonoma  och  hållas  kollektivt  ansvariga,  men  aspekten  som  handlar  om  moralisk 
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förpliktelse allt  taget i beaktande är rimligtvis inte sann, dvs att  det är moraliskt möjligt  för ett 

kollektiv att ha en moralisk förpliktelse allt taget i beaktande även om ingen ingående individ har en 

relevant  och  relaterad  förpliktelse  allt  taget  i  beaktande.  Däremot  ställer  jag  mig  bakom 

uppfattningen att det inte är rimligt för ett kollektiv att ha en förpliktelse allt taget i beaktande om 

inte minst  en av de ingående individerna har en relevant och relaterad pro tanto-plikt. Politiska 

partier  och  andra  beslutsfattare,  miljöinstitutioner  osv  har  enligt  detta  synsätt  ingen  kollektiv 

moralisk förpliktelse allt  taget  i beaktande om inte minst  en av de ingående individerna har en 

förpliktelse allt taget i beaktande som manifesteras i exempelvis institutionell form. Hittills skulle 

Miller hålla med, men han gör rimligtvis fel i att avfärda den bakåtblickande ansvars-aspekten av 

den kollektiva moraliska autonomitesen.
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